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campanha da Greenpeace em 
defesa da Floresta Amazônica 
realiza, em outubro de 94, uma 
jornada de proporções inéditas 
na região: o navio MV Green 
peace, um dos mais vitoriosos da 
frota da organização, chega ao 
Brasil para uma viagem de 2 mil 
milhas náuticas (3.220 quilôme 
etros) ao longo do Rio Amazo 

nas. Equipado com helicóptero, comunicação por 
satélite e sofisticado sistema de navegação, o MV 
Greenpeace levará um time de ativistas 
brasileiros para denunciar e enfrentar, 
com ações diretas, os destruidores da 
maior floresta tropical do mundo. 

A viagem pela Amazônia é o ponto 
culminante de uma campanha mundial 
da Greenpeace em defesa das florestas 
que restam no planeta. A saga do MV 
Greenpeace por três continentes se ini 
ciou em maio, na Taiga Siberiana, cru 
zando o Pacífico e passando por quatro 
países - Rússia, Alasca, Canadá e Esta- 
dos Unidos - até cruzar a América Central e che 
gar ao Brasil. Juntas, estas áreas somam mais da 
metade das florestas da Terra. 

A rota do MV Green eace 

Na Amazônia, o MV Greenpeace vai interferir em 
rotas de madeiras extraídas de forma predatória, 
em atividades industriais degradantes e em defe 
sa de áreas protegidas por lei, mas ameaçadas na 
prática. As situações mais agudas, devidamente 
mapeadas pela Greenpeace, serão reveladas e 
combatidas durante a viagem pelo Rio Amazonas. 

A Greenpeace vai apontar também modelos al 
ternativos de ocupação do solo e uso dos recursos 
naturais, apoiando os grupos locais responsáveis 
por iniciativas nesta linha. A organização também 
visitará comunidades indígenas, de seringueiros e 
de ribeirinhos, detentoras de grande riqueza cul 
tural, com quem trocará inf ormaçes sobre a Amazônia. 

Navegando pela primeira vez em águas sul 
americanas, o MV Greenpeace traz na bagagem al 
guns dos mais importantes e ousados feitos da or 
ganização em defesa do planeta. Entre eles está a 
implantação da primeira base científica não-go 
vernamental na Antártica, em 1987, e a invasão de 
uma zona secreta de testes nucleares da antiga 
URSS, em 1990, revelando altos índices de radioa 
tividade. 

Sibéria 
Rússia 



À AMAZÔN,IA AMEAÇAS' GRANDES SEIS 
~ Monoculturas de Eucalipto 
As monoculturas de eucali 

pto não são florestas. São de 
sertos verdes onde pratica 
mente não existe vida. Além 
disso, podem comprometer o 
solo em seus sucessivos ci 
clos de plantio, corte e uso in 
tensivo de agrotóxicos. A 
substituição de vegetação na 
tiva rica em biodiversidade 
por essas monoculturas é i 
nacéitável, É o caso do Pro 
jeto [ari, do grupo Caemi, no 
Amapá, onde 200 mil hec 
tares de floresta nativa de- 

~ Exploração Madeireira Q<! Pesca Predatória 
~ 
Ultima saída econômica 

para boa parte da população 
ribeirinha da região, a pesca 
artesanal na Amazônia vem 
sendo ameaçada pela pesca 
predatória e industrial. As 
geleiras, grandes barcos 
pesqueiros, invadem cada 
vez mais os rios e lagos utili 
zando a técnica dos ar- 

de extinção. Em terra firme, 
o caso do mogno é hoje um 
dos mais alarmantes. Após 
exploração exaustiva no sul 
do Pará, as empresas madeir 
eiras estão partindo para o 
centro-norte do estado e para 
o Acre, onde estão as últimas 
reservas da espécie. Para a 
busca desenfreada de madei- 

Essa substituição continua 
acontecendo. Ao longo da 
Ferrovia Carajás, o Projeto 
Pólos Florestais, idealizado 
pela Companhia Vale do Rio 
Doce, prevê o plantio de 1 
milhão de hectares de euca 
lipto para produção de papel 
e celulose - atividade alta- 

O ritmo de retirada pre 
. datória e clandestina de ma 
deira na Amazônia nunca es 
teve tão acelerado. Para se ter 
uma idéia, a rota de ex 
ploração da virola - espécie 
de várzea de alto valor no 
mercado externo - subiu em 
menos de dez anos o curso do 
Rio Amazonas e já se encon 
tra acima de Manaus. Além 
da virola, outras espécies de 
várzea, como o jatobá e a sa 
maúma, podem ter o mesmo 
destino do pau-rosa, cuja 
comercialização internacional 
foi proibida por estar em vias 

principalmente às grandes 
capitais brasileiras e ao mer 
cado externo. Além disso, o 
aproveitamento concentrado 
de poucas espécies de valor 
comercial provoca grandes 
desperdícios: em cada 300 
toneladas produzidas, 60 
toneladas (ou 20%) são des 
cartadas em forma de lixo. mente poluente - e outros fins 

industriais. No Maranhão, a - -rastões, insta- t!==.- ··= 
!ando uma 
competição 
desigual pe 
los recursos 
pesqueiros. 
Esta situação 
tem gerado 
inúmeros con 
frontos dire 
tos, muitas 

Celmar já iniciou a implan 
tação de um grande projeto 
de celulose para exportação, 
que vai destruir babaçuais 
nativos, dos quais dependem 
várias comunidades locais. 

violência e 
mortes. A ex 
ploração pre 
datória do 

AMAZONAS 

i11ATOGROSSO 

.-- ~ Mercúrio r,~ t ~ 
Os grandes projetos hi 

drelétricos instalados na 
Amazônia têm causado gi 
gantescos desastres sociais e 
ambientais. Os exemplos 
mais impactantes são as usi 
nas de Tucuruí, no rio To 
cantins (PA) e de Balbina, no 
rio Uatumã (AM), que i 
nundaram extensas áreas de 
floresta e expulsaram popu 
lações inteiras de suas terras. 
Os danos ambientais incluem 

~ Queimadas Hidrelétricas 
ocupação da Amazônia. As 
queimadas continuam arden 
do na região - sobretudo no 
sul do Pará, em Rondônia e 
no norte do Mato Grosso - a 
uma taxa aproximada de 11 
mil quilômetros quadrados 
por ano. Atualmente, um 
projeto de lei enviado ao 
Congresso prevê a retomada 
dos incentivos fiscais para a 
formação de pastos na 
Amazônia, o que liquidaria 
os esforços recentes de se re 
verter a destruição da 
floresta. 

A devastação causada 
pelo garimpo na Amazônia 
vem atingindo dramatica 
mente o meio ambiente, prin 
cipalmente através da polu 
ição das águas pelo mer 
cúrio, utilizado para reunir o 
ouro entre os sedimentos. 
Estima-se que cerca de 100 
toneladas de mercúrio são 
despejadas todo ano nos rios 
da Amazônia, entrando na 
cadeia alimentar principal 
mente através dos peixes. O 
problema vem se alastrando 
e está fora do controle go- 

vernamental. Para o homem, 
os riscos são enormes: a con 
taminação pelo mercúrio 
pode causar modificações no 
sistema nervoso, levando à 
morte, e provocar o nasci 
mento de filhos defeituosos. 
Na região do rio Tapajós, no 
Pará, já foram registrados 
vários casos da Doença de 
Minamata - mesmo mal que 
vem lesando e matando mi 
lhares de japoneses após 
um vazamento de mercúrio 
na Baía de Minamata, nos 
anos 50. 

Cerca de 80% da destru 
ição da Floresta Amazônica 
até hoje foram provocados 
pelas queimadas. Em 20 
anos, o fogo consumiu 320 
mil quilômetros de florestas 
para dar lugar, principal 
mente, a intermináveis pas 
tos que apresentam baixíssi 
mos níveis de emprego e 
produtividade. Esta prática 
arrasadora foi permitida até 
1992 por incentivos fiscais do 
governo federal, na maior 
demonstração da irresponsa 
ô ili dade que orientou a 

doenças por insetos. Quase 
toda a energia produzida ali 
é vendida para os projetos 
minerais a preços subsidia 
dos, quando as populações 
mais próximas não têm se 
quer eletrificação. O plano 
2015 da Eletrobrás para a con 
strução de uma nova série de 
hidrelétricas na Amazônia - 
inundando dezenas de mi 
lhares de km2 - ainda não foi 
a.presentado de forma trans 
parente para a sociedade e 
seus impactos são impre 
visíveis. 

a sedimentação dos rios - com 
a redução de oxigênio de suas 
águas - e a propagação de 



Defesa 
do mogno: 
denúncias 

""' e açoes 
diretas 
-".. viagem do MV Greenpeace pela 
Amazônia é parte de um trabalho que 
a Greenpeace realiza desde 1992, ao 
lado de outras ONGs da região, através 
da Coalizão contra o Corte Predatório 
de Madeiras. 

Em outubro de 92, os ativistas da 
Greenpeace paralisaram uma grande 
serraria no sul do Pará, denunciando 
a exploração ilegal demogno em áre 
as protegidas. Simultaneamente, a 
Greenpeace alertou os consumidores 
ingleses para que questionassem os 
principais compradores da madeira 
brasileira. Como resultado, a AIMEX, 
entidade que reúne os principais ex 
portadores brasileiros, assinou um 
compromisso de não negociar madei 
ras provenientes de áreas indígenas. 
Esse acordo, contudo, ainda não foi 
suficiente para impedir a invasão das 
áreas protegidas. 

Em seguida, a Greenpeace apoiou o 
Núcleo de Direitos Indígenas no pro 
cesso que resultou na interdição de 
centenas de quilômetros de estradas ile 
gais, abertas na floresta para a busca 
do mogno. Em outubro de 93, a Green 
peace ocupou o shopping paulista Lar 
Ceriter com uma centena de ativistas, 
para alertar consumidores e lojistas 
contra a compra e a venda de mogno 
obtido de forma predatória. 

. A Greenpeace vem defendendo a 
inclusão do mogno na Convenção so 
bre Comércio Internacional de Es 
pécies Ameaçadas (CITES), o que sig 
nificaria a sua proteção através da in 
trodução de regras definidas para o 
comércio da espécie. 
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Greenpeace paralisa serraria no sul do Pará 

Na trilha de Chico Mendes - 
~ Amazônia concentra 50% das 
espécies animais e vegetais do plane 
ta. Além da riqueza ecológica, existe ali 
uma grande riqueza cultural, represen 
tada pelo saber das populações tradi 
cionais. Seu conhecimento da floresta 
é crucial para viabilizar um modelo 
econômico não-predatório. 

Uma solução possível são as Reser 
vas Extrativistas, criadas pelo governo 
federal a partir da 1 u ta de Chico 

Mendes. A produção de castanha, bor 
racha e outros gêneros vem proporcio 
nando uma melhoria do nível de vida 
em algumas delas. No entanto, são 
necessários mecanismos de incentivo 
do governo e da sociedade para con 
solidar essa iniciativa. Hoje as Reser 
vas Extrativistas vêm sofrendo in 
vasões e pressões políticas por parte de 
grupos interessados em explorar a 
floresta de forma indiscriminada. 

Jornada pela maior bacia hidrográfica do mundo 
~ viagem do MV Greenpeace pelo 
Rio Amazonas será a primeiraincursão 
de um navio da Greenpeace pela maior 
bacia hidrográfica do mundo. A mal 
ha hidroviária da Bacia Amazônica ul 
trapassa 15 mil quilômetros, perma 
nentemente navegáveis. Toda esta água 
- de 15% a 20% do estoque total de 

água doce do planeta - sustenta e é sus 
tentada pela floresta. 

A Amazônia Brasileira, com seus 3 ,8 
milhões de km2, é a maior floresta tropical 
do mundo. Ela é crucial para o equilí 
brio climático da Terra, devido à umi 
dade que é capaz de concentrar e li 
berar para a atmosfera. 



C :onstruído em 1959, o MV Greenpeace foi doa 
do à Greenpeace em 1985, quando a organização 
procurava um navio para sua campanha pela trans 
formação da Antártica em um Parque Mundial. Era 
preciso um navio grande o suficiente para enfren 
tar o gelo da Antártica, para comportar um heli 
porto e para carregar uma base científica pré-fabri 
cada para fixar a Greenpeace no continente gelado. 
Com seus 58 metros de comprimento, 11,22 metros 
de largura, 887 toneladas de peso e velocidade de 
14 nós, o MV Greenpeace mostrou-se ideal para o 
novo desafio. 

O MV Greenpeace juntou-se à frota da organiza 
ção poucos meses antes da explosão do navio-sím 
bolo da Greenpeace, o Rainbow Warrior, pelo serviço 
secreto francês. O MV Greenpeace substituiu então 
o Rainbow Warrior e liderou uma frota pacífica ao 
Atol de Mururoa, zona de testes nucleares france 
ses no Pacífico Sul. A partir daí, o navio seguiu uma 
trajetória de ações de impacto em defesa do meio 
ambiente em vários pontos do globo: 

1987 - Levou à Antártica a primeira base cientí 
fica não-governamen 
tal, em uma das três 
viagens que fez à 
região, contribuindo 
decisivamente para o 
estabelecimento de 
uma moratória de 50 
anos na exploração 
mineral do frágil con 
tinente gelado; 

1989 - Invadiu uma 
área de testes nucleares 
em alto mar na costa 
leste dos Estados Uni 
dos, paralisando o 
lançamento dos mís 
seis atômicos Trident e 

sendo duramente avariado pela Marinha norte 
americana: 

1990 - Invadiu a zona secreta de testes nucle 
ares da antiga URSS, na ilha de Novaya Zemlya, 
ao norte do país, onde desembarcou quatro ativis 
tas para medir a radioatividade no local. O MV 
Greenpeace chegou a ser abordado por agentes ar 
mados da KGB, que destruíram os equipamentos 
de comunicação do navio, mas a medição já havia 
terminado com sucesso. 

1991- O navio conduziu no Oriente Médio as 
primeiras medições dos impactos ambientais cau 
sados pela Guerra do Golfo, apontando os níveis 
de degradação através de amostras de solo, água e 
ar colhidas principalmente no Kuwait, Irã e Ará 
bia Saudita. 

1993 - Descobriu e documentou no Mar do 
Japão um despejo clandestino de resíduos radioa 
tivos feito por um navio-tanque russo. Esta ação 
acarretou a proibição definitiva pela Convenção de 
Londres, um mês depois, dos despejos de material 

nuclear nos oceanos. 

1994 - Denun 
ciou rotas de comér 
cio internacional de 
lixo tóxico bloquean 
do carregamentos 
em portos asiáticos 
da Malásia, Indoné 
sia e Filipinas. Estas · 
ações foram decisi 
vas para a proibição, 
pela Convenção da 
Basiléia, da expor 
tação de lixo tóxico 
dos países industri 
alizados para o Ter 
ceiro Mundo. O MV Creenpeace nauegando na Antártica 

Ativistas 
medem 
radiação 
no Mar 
do Japão 

Contacte a 
Greenpeace no Brasil 

Rio de Janeiro: 
Rua México, 21 - 

Gr.1301 
Centro. CEP 20031-144. 
Tel: (021) 262-7318 / 
Fax: (021) 240-1690 

São Paulo: 
Rua dos Pinheiros, 240 

Conjunto 32 - 
Pinheiros. 

CEP: 05422-000. 
Telefax: (011) 282-5500 
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